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Bijdrage van Chris
Beste allen,
Ik hoop dat iedereen weer van een fijne herfstvakantie heeft genoten. Dit
ligt bij het schrijven van de nieuwsbrief al weer een paar weken achter ons.
De komende tijd is een gezellige tijd met allerlei activiteiten maar ook een
drukke tijd. Voortgangsgesprekken, Feestdagen Swap, studiedagen, Sinter-
klaas en Kerst.
Ook was het fijn om te zien dat ouders de week voor de herfstvakantie weer
even de school in liepen om in de groep van hun kind te kijken.
Het is fijn om te merken dat er een grote betrokkenheid is van ouders bij de
school.
Samen gaan we opweg naar het laatste stukje van dit kalenderjaar en
daarin zullen we elkaar veelvuldig ontmoeten en spreken.
Chris Heersink,
Interim-directeur KLA4

Personele ontwikkelingen
Roelie is weer flink aan het re-integreren op KLA4. Zij is met regelmaat weer
op school te vinden. Zij komt langzaamaan weer in het schoolritme en pakt
alweer de nodige zaken op. Het is fijn om te zien dat ze weer aan het
herstellen is.
Eind januari zal juf Elisabeth met zwangerschapsverlof gaan. Dit zal duren
tot aan de zomervakantie 2023. Gelukkig hebben een goede vervangster
kunnen aantrekken in de persoon van Monique van Daal. Zij is een ervaren
leerkracht voor groep 1/2. Zij komt uit Leusden en is 55 jaar. Monique heeft
jarenlang in Amersfoort in groep 1/2 gewerkt. Naast dat zij het
zwangerschapsverlof van Elisabeth in groep 1/2C zal invullen zal zij ook
vanaf januari 2023 drie dagen (woe-, do-, vrijdag) naast Annette in groep
1/2B komen te staan. Juf Inge zal dan weer haar oude werkzaamheden gaan
oppakken. Juf Inge was zo lief om na de zomervakantie van dit jaar tijdelijk
even extra te werken naast Annette. Met de komst van juf Monique zijn de
groepen 1/2 weer op volle sterkte.
Juf Stephanie gaat na de kerstvakantie ook met zwangerschapsverlof. We
zijn nog even aan het puzzelen hoe we dit het beste kunnen gaan opvangen.
We hopen in de volgende nieuwsbrief hier meer over te kunnen vertellen.
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Voortgangsgesprekken
Vanaf 21 november vinden de voortgangsgesprekken na schooltijd plaats. In
deze gesprekken bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind met u
en uw kind. Wij gaan ervan uit dat uw kind bij het gesprek aanwezig zal zijn.
De gesprekkenplanner van Parro wordt vanaf maandag 14 november 17.00
uur tot 18 november 15.00 uur opengezet zodat u zich kunt inschrijven voor
een gesprek met de leerkracht van uw kind.

KLA4 leest!
Informatieve boeken, fantasy boeken, Engelse boeken, gedichtenbundels,
voorleesboeken, jeugdliteratuur, maar ook boeken met veel plaatjes… wat
zijn er veel mooie boeken bijgekomen op KLA4. Wij vinden het belangrijk om
te investeren in lezen, want door te lezen groeien de leerlingen, dragen ze
bij, leren ze en krijgen ze meer besef van de wereld.

De nieuwe boeken hebben we niet
alleen kunnen aanschaffen met een
investering vanuit school. Ook alle
bonnen die zijn ingeleverd n.a.v. de Kinderboekenweek hebben ervoor gezorgd
dat we voor nog 180 euro extra aan boeken konden aanschaffen bij boekhandel
Rosetta. De komende jaren wordt de schoolbibliotheek verder uitgebreid.

Tijdens de boekenmarkt zijn er wel 800 (!) boeken van eigenaar gewisseld, dus
er kan nu zowel thuis als op school volop gelezen worden!

Lees smakelijk!
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Nieuws vanuit groep 7
Groep 7 heeft afgelopen twee weken gewerkt met de talentenkaarten die nu
in de klas hangen. De talentenkaarten zijn kaarten waarop vragen staan en
als je er daar goed bij voelt dan heb je dat talent in
beschikking.
Ik ben Bastien en bij mij past de bewuste beweger
omdat ik heel erg van bewegen hou.
Ik ben Ruben en ik ben de grenzenverlegger dus als
ik mijn record verbroken heb dan probeer ik steeds
beter te worden.
Ook is er afgelopen week de kinderboekenweek
geweest met als thema Gi-ga-groen. Toen was er
ook een kinderboekenschrijfster (Naomi Tieman)
aanwezig die veel leuke en grappige boeken heeft
geschreven. Op vrijdag was er om 12.30 uur was er
een soort voorstelling van allemaal klassen, en als
hoofdact de dans van Gi-ga-groen. Om 13.00 uur
begon de boekenmarkt en de boekenmarkt eindigde
om 14.30 uur. Bij de kinderboekenmarkt kreeg je
een bonnetje als je zelf een boek inleverde. Je kon
maximaal 6 bonnetjes krijgen. Als je een boek wilde,
dan moest je een boek inleveren bij een van de
ouders.
Geschreven door Bastien en Ruben

Nieuws vanuit groep 8
Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november)
Tijdens de Week van de Mediawijsheid doen de leerlingen van groep 8 mee
aan MediaMasters. Met deze serious game maken de kinderen spelenderwijs

kennis met de kansen en gevaren van
media. In de klas en thuis gaan zij aan de
slag met verschillende opdrachten over
onderwerpen, zoals: WhatsApp, privacy,
cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas
die de meeste bits (punten) scoort, mag
zich de ‘meest mediawijze klas van
Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.
Wil je meer weten? Kijk dan op
www.mediamasters.nl

MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar
heeft de campagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het
stimuleren van sociaal gedrag online. Door heel het land vinden in
buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk
voor meer informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl.

http://www.mediamasters.nl/
http://www.mediamasters.nl/
http://www.weekvandemediawijsheid.nl/
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Nieuws vanuit de Dierenvallei
De herfst is begonnen en ook bij de Dierenvallei is dat goed te merken. Alle
appels zijn van de bomen gevallen en de bladeren volgen in rap tempo.

Inmiddels zijn de kalfjes, Cato en Pietje, terug
naar Zorgboerderij Groot Kootwijk in
Barneveld waar ze samen met de andere
koeien binnenkort weer op stal gaan voor de
winter.

Het geitenbokje Spike mocht pas geleden
eindelijk bij Roosje en Lotte in het hok erbij
en ze lijken het allemaal goed met elkaar te
kunnen vinden. We hopen dan ook eind maart
2023 prachtige babygeitjes te mogen
verwelkomen op de Dierenvallei!
Vlak voor de herfstvakantie heeft de
Dierenvallei zich officieel aangesloten bij de

kinderboerderijen die zich inzetten voor een rookvrije generatie, de gehele
Dierenvallei is nu volledig rookvrij en dat laten we zien door middel van de
borden die geplaatst zijn bij beide ingangen van de Dierenvallei.

Ten slotte willen we alle hulpouders bedanken voor hun enthousiasme en
inzet, met 15 nieuwe aanmeldingen kunnen we niks anders zeggen dan hoe
geweldig blij wij zijn met al jullie hulp en inzet! Toppers!

Vanuit de Sportcommissie
Schoolbasketbaltoernooi
Op woensdag 4 januari a.s. vindt het jaarlijkse basketbaltoernooi plaats in
de Korf voor de groepen 5 t/m 8. De groepen 5-6 spelen in de ochtend en de
groepen 7-8 ‘s middags. Binnenkort volgt de uitnodiging via parro om uw
kind(eren) in te schrijven voor dit leuke toernooi!

Diversen
Haag
De haag aan de Asschatterweg, die het trottoir scheidt van de school, is
onlangs gedeeltelijk vernieuwd. Wilt u bij het ophalen van uw kind(eren)
gebruik maken van de wandelpaden en niet door de heg lopen? Binnenkort
plaatst de gemeente paaltjes met ijzerdraad langs de heg.

Vooraankondiging enquête Beek & Terpstra
Om de twee jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek onder de ouders van
KLA4 plaats. We zetten deze enquête uit omdat we graag van u als ouder
vernemen hoe u onze school in al zijn facetten vindt. Met de uitkomst van
deze enquête proberen we zaken die voor verbetering vatbaar zijn ook te
verbeteren. De enquête ontvangt u via de mail rond 21 november. We hopen
dat u deze invult om ons te helpen.
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Vooraankondiging ‘Feestdagen Swap’ 24 november
Het leek ons goed om in deze tijden binnen Atria een “Feestdagen Swap” te
organiseren d.m.v. het opzetten een tweede hands kinderkleding- en
speelgoedmarkt. Deze swap gaat plaatsvinden op 24 november vanaf 18.00
uur.  Uitgebreide informatie volgt uiteraard nog in een extra informatiebrief.

Lariks
De gemeente Leusden en Lariks willen inwoners helpen bij het zoeken en het
vinden van passende oplossingen en mogelijkheden, op het gebied van zorg,
jeugd en werk, wonen en welzijn. Normaal gesproken komt Lariks ook 1
keer in de maand op school zodat ouders een makkelijke ingang hebben om
contact te leggen met Lariks. Echter door capaciteitsgebrek bij Lariks, is er
voorlopig niemand beschikbaar om op school aanwezig te zijn. Mocht u een
ondersteuningsbehoefte hebben dan kunt u op onderstaande link klikken.
https://www.lariks-leusden.nl/rondkomen-in-leusden/

Contactgegevens
We komen er regelmatig achter dat niet alle contactgegevens correct in onze
administratie staan. Wilt u wijzigingen doorgeven aan de administratie of dit
zelf wijzigen in het Parnassys ouderportaal? In het ouderportaal kunt u ook
de bij ons bekende gegevens inzien.

Aanmelden jongere broertjes/zusjes
Heeft uw kind nog jongere broertjes/zusjes die nog niet zijn aangemeld bij
KLA4? Wij raden u aan hen zo snel mogelijk aan te melden. Voor kinderen
geboren in 2019 hebben wij helaas geen plek meer!! Een aanmeldformulier
kunt u per mail (evvliet@kla4.school) aanvragen bij de administratie.

De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 6 december 2022.

Met vriendelijke groeten, Team KLA4

https://www.lariks-leusden.nl/rondkomen-in-leusden/
https://inloggen.parnassys.net/idp/?auth=eyJ4NXQjUzI1NiI6Il95c1FPWE5Nc2p2LTh1M3gxbHdoamNUQ3FmTFBDUG54TWlxYVIzcVJtZTAiLCJraWQiOiJwYXJuYXNzeXNpZHAtMjk3MzMxMjk4MTc4Mjk2MzI0MyIsInR5cCI6IkpXVCIsImFsZyI6IlJTMjU2In0.eyJhbGxDbGllbnRzIjpbImstZjF2TFN4ZllscVU0Rm93QVhjIl0sInByb3QiOiJPQVVUSDIiLCJtZXRob2QiOiJwd2QiLCJjbGllbnQiOiJrLWYxdkxTeGZZbHFVNEZvd0FYYyIsImF1dGhUaW1lIjoiMjAyMi0xMS0wOFQxMDoxMzoxOS4wOTk0ODE1MTBaIiwiZXhwIjoxNjY3OTA1OTk5LCJwYXJhbWV0ZXJzIjp7InN0YXRlIjpbIjc5MWRmNTFlYmQiXSwicmVkaXJlY3RfdXJpIjpbImh0dHBzOi8vb3VkZXJzLnBhcm5hc3N5cy5uZXQvb3VkZXJwb3J0YWFsL29hdXRoLWNhbGxiYWNrIl0sImNsaWVudF9pZCI6WyJrLWYxdkxTeGZZbHFVNEZvd0FYYyJdLCJyZXNwb25zZV90eXBlIjpbImNvZGUiXSwic2NvcGUiOlsib3BlbmlkIl19fQ.eIgascNQLPAgTd2oo3-vgy6_3B8fCKFTlfTxV3uOdWXXPAAAWu-5mFnkYtEF8z98glaoR8uWfZlEp8j8at0ZvwFw_icR8Y2zTAXxmoH5CrH89OHX3SVerk8pjoaA3_lQfhgWR2SCd5yyAbGbM5VV-fCHJRkJ699RW0SOjgksyQQRVvLlvsdnO26xcYiLeVWicZcS_gHdIogPekN1RS69U_p4N4jeJHPiFdvZzHwS5mM0BAMCQYz93EjajYk8vGEVl8C2x7jjaxiusVJwWzrdCSFdmZv662A392R4O2JJyDxeu9gLpwfYHz__YvdKUZPagCevEKbP5595wDb_j3LLIg

